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ČESKO MÁ DVA NOVÉ VELMISTRY

Vojta Plát  Víťa Rašík

V databázi FIDE konečně oficiálně 
září dva nové GM tituly u českých 
jmen. Novými českými velmistry 
jsou Vojtěch Plát a Vítězslav Rašík. 
Uznání velmistrovského titulu 
v případě GM Rašíka doprovázely 
problémy. „ŠSČR potřebné podkla-
dy na FIDE sice dodal, ale FIDE se 
nezdály být dostatečné, což jsme 
se dozvěděli až po projednání. 
Obratem jsme poslali další důkazy 

a udělení titulu se pouze poněkud 
zdrželo,“ uvedl prezident ŠSČR 
Viktor Novotný. 

NEJMLADŠÍ VELMISTR NA SVĚTĚ

Awonder Liang

Momentálně je jím 
čtrnáctiletý Ame-
ričan Awonder Li-
ang (2540). Liang 
z ískal  všechny 
tři velmistrovské 
normy ve velmi 
krátkém časovém 

období, jednu na kontinentál-
ním šampionátu v San Salvadoru 
v roce 2016 a v průběhu dvou 
týdnů v květnu 2017 pak na turnaji 
v St. Louis a na Chicago Openu.

pokračování na straně 2

SINQUEFIELD CUP

SAINT LOUIS OPĚT POD  
FRANCOUZSKOU NADVLÁDOU
P á t o u  e d i c i  s u -
p e r p r e s t i ž n í h o 
Sinquef ield Cupu 
opanoval Maxime 
Va c h i e r- L a g r ave . 
Mistr světa Carlsen 
po vlažném začátku 
nasadil na stíhací 
jízdu, ale sebevě-
domého Francouze 
dostihnout nedo-
kázal. Nestárnoucí 
Viši Anand, bídné 
časy Wesleyho Soa 
a mnoho dalšího.
Pokračování na str. 14

VÝLET A KNIHA

S NAVAROU 
NA NAVAROV
Nová kniha nejlepšího českého 
šachisty Davida Navary vyjde 
v září a pokřtěna bude v sobotu 
23. září na zřícenině hradu Na-
varov v severních Čechách. Křest 
bude spojen s výletem, příjemnou 
cestou podél říčky Kamenice až 
na Spálov k jejímu soutoku s Jize-
rou, kde pro účastníky proběhne 
simultánka velmistra Navary.
Výletu se může zúčastnit každý fa-
noušek či kamarád Davida Navary, je 
třeba se jen předem přihlásit e-mai-
lem (prazska.sachova@gmail.com). 
Všichni přihlášení obdrží e-mailem 
informace o času a místu srazu a iti-
neráři dne.
Kniha velmistra Navary Můj svě-
tový šach volně navazuje na knihu 
Můj šachový svět, která vyšla před 
dvěma roky, byla rovněž pokřtěna 
na Navarově a před dvěma měsíci 
vyšlo její druhé (doplněné a opra-
vené) vydání. 
Můj světový šach obsahuje nejzají-
mavější Navarovy partie z let 2012 
až 2016, které sehrál proti hráčům 
ze světové špičky. Všechny partie 
jsou autorem pečlivě okomentovány 
a doplněny jeho vzpomínkami na 
turnaje, zápasy a olympiády, kde je 
sehrál. Tuto knihu si budete moci 
zakoupit přímo při výletu na zříce-
ninu hradu Navarov nebo si ji může-
te objednat s doručením poštou na 
dobírku (cena: 390 Kč + poštovné). 
Objednávat ji můžete e-mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). 

VYDÁVÁ PRAŽSKÁ ŠACHOVÁ SPOLEČNOST

Letošní Sinquefield Cup vyhrál Maxime Vachier-Lagrave.
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To, že je momentálně nejmladším 
velmistrem na světě, však není 
jeho jediné NEJ. Platil také za 
nejmladšího FM a IM a byl i nej-
mladším hráčem, který kdy doká-
zal porazit mezinárodního mistra 
a velmistra (v pouhých 8,5 letech 
porazil IM Daniela Fernandeze, 
který byl sám bývalým americkým 
juniorským šampiónem a v 9,5 le-
tech porazil GM Larryho Kaufma-
na). Rekord historicky nejmladší-
ho velmistra stále drží GM Sergej 
Karjakin, který svůj GM titul 
získal ve věku 12 let a 7 měsíců 
(druhý je Ind Parimarjan Negi – 
13 let, 4 měsíce a 22 dnů, třetí 
Magnus Carlsen – 13 let, 4 měsíce 
a 27 dnů). Na záda všem ovšem 
dýchá R. Praggnanandhaa, který 
10. srpna oslavil 12. narozeniny, 
již dosáhl hranice 2500 Elo bodů 
a má tak k přepsání historických 
tabulek čas 7 měsíců, aby získal 
potřebné GM normy. 

PRAHA PATŘILA MAMMADOVOVI

Zaur Mammadov

P r v e n s t v í  j a k 
z hlavního A Ope-
nu, tak z dopro-
vodného  rap id 
turnaje si ze čtvr-
tého ročníku Ope-
nu Letní Praha, 
který je součástí 

seriálu Czech Tour, odnesl Ázer-
bájdžánec GM Zaur Mammadov 
(2424). Uhrál 8 bodů. Z Čechů 
se v konečném pořadí nejvýše 
podíval FM David Vichnar (2428), 
obsadil 6. místo. Příliš se neda-
řilo čtvrtému nasazenému GM 
Petru Neumanovi, který skončil 
s 5,5 bodu až 22. Za Čechy tedy 
stupně vítězů zachránil aspoň 
Petr Beneš, který získal v B Ope-
nu prvenství. V jedenáctikolovém 
bleskáči měl nikoli nepřekvapivě 
nejrychlejší ruku FM Jakub Půl-
pán, kterému se bleskovky dlou-
hodobě daří a i tady potvrdil roli 
papírového favorita. 

V OLOMOUCI SE ČEŠI NAKONEC 
Z VÍTĚZSTVÍ NERADOVALI

Sergej Dogomajev

N e j s i l n ě j š í m 
t u r n a j e m  n a 
O l o m o u c k é m 
šachovém fastiva-
lu byl uzavřený 
v e l m i s t r o v s k ý 
turnaj A. V něm 
skončili dva Češi 

na stupních vítězů. Třetí byl Lukáš 
Černoušek (2447), druhý Richard 
Biolek ml. (2444) a z vítězství se 
radoval Sergej Dogomajev (2400) 
z Ruska (všichni 6,5/11). Stejného 
úspěchu dosáhli Češi i v Openu, 
kde vyhrál Urtnasan Nasanjargal 
(2419) 9/9, druhý byl Jiří Houška 
(2202) 7/9 a třetí Dominik Kula 
(2153) 6,5/9. Uzavřené mistrovské 
turnaje se Čechům už tak nepo-
dařily, nejvýše se dostal v turnaji 
IM1 Jakub Szotkovski na čtvrté 
místo díky zisku 5 bodů z 9 partií. 
Kompletní výsledky všech turnajů 
včetně rapidu a blesku jsou k na-
lezení na www.chess-results.com.

PLÁT POTVRDIL ROLI FAVORITA

Vojtěch Plát

Trofej pro vítěze 
FIDE Openu Staré 
Město si odvezl 
první nasazený 
GM Vojtěch Plát, 
který získal úcty-
hodných 9/10 . 
Bylo to však dra-

ma až do posledního kola. Na 
Pláta totiž mocně dotahoval FM 
Claudiu Zetocha, a protože náš 
reprezentant ztratil v devátém 
kole půlbod s IM Jasným, měli 
před posledním kolem 8/9 oba 
dva. V desátém kole GM Plát bez 
problémů vyhrál černými, hráč 
Slovanu Bratislava však pouze 
remizoval. O samostatném vítězi 
tak bylo rozhodnuto. Třetí skon-
čil IM Sebastian Plischki díky 
výhře v posledním kole nad FM 
Vránou.

KDO VYRAZÍ NA KRÉTU?
Reprezentační komise schválila 
nominaci našich týmů na mist-
rovství Evropy družstev. Mužské 
družstvo odcestuje ve složení 

David Navara, Viktor Láznička, 
Zbyněk Hráček, Jiří Štoček a Voj-
těch Plát. Za ženy budu na Krétě, 
kde se letos ME družstev hraje, 
bojovat Joanna Worek, Karolína 
Olšarová, Kristýna Havlíková, 
Kristýna Novosadová a Tereza 
Rodshtein. O tituly mistrů Evro-
py se bude hrát od 27. října do 
7. listopadu.

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ SVAZ

ROZPOČET ROSTE

František Jablonický při simultánce

Prezident SŠZ František Jablo-
nický za dva roky prezidentová-
ní celkem získal pro slovenský 
šach už víc jak 90 000 € (z toho 
téměř 30 000 € od soukromých 
sponzorů). Aktuálně teď uspěl 
projekt matematicko-didaktic-
kých her. Vyučování matema-
tiky pomocí šachu bude už od 
konce tohoto roku na období 
nejméně 12 měsíců podporova-
né z evropského programu Eras-
mus plus. Na tento účel bylo 
k danému období vyčleněno 
61 000 €. „Je to obrovský úspech 
Slovenského šachového zväzu, 
ktorý v našej doterajšej histórii 
nemá obdoby. Sľubujeme si 
od neho hlavne ďalšie úspešné 
kroky pri zvyšovaní spoločenskej 
prestíže šachu a ďalších pozitív 
z toho plynúcich pre náš šport. 
Naším cieľom je ukázať spoloč-
nosti benefity, ktoré môže šach 
poskyt-núť pri vzdelávaní. Prvé 
lastovičky už výborne pracujú 
na východnom aj na západnom 
Slovensku. Vďaka prostriedkom 
sa nám opäť umožní v ich vý-
sledkoch napredovať,“ uvedl 
k zdařilému projektu prezident 
svazu F. Jablonický. 
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V RAKOVNÍKU USPĚL  
PETR GUTMAN

Petr Gutman

Jiráskův memoriál 
hraný v Rakov-
níku vyhrál Petr 
Gutman (2138). 
V pětadvacetičlen-
ném startovním 
poli dokázal zví-
tězit se ziskem 

7 bodů. Před posledním kolem 
ještě vedl první nasazený Zdeněk 
Hába (2207), díky remíze a zisku 
6,5 bodu se však musel smířit 
s druhým místem. Stejný počet 
bodů získal také celkově třetí Zde-
něk Bartoníček (1939). 

DALŠÍ BOD PRO RUSKO

Alexander Griščuk vs. Yu Yangyi

Rusko s Čínou se spolu pomyslně 
znovu utkaly, tentokrát v podání 
velmistrů Alexandra Griščuka a Yu 
Yanga. Po úvodním oťukávání (re-
mízy po 24 a 13 tazích) a následu-
jícím dni volna zasadil Alexander 
Griščuk svému talentovanému 
soupeři rozhodující rány. Nejprve 
dokázal zvítězit ve věžové kon-
covce a v následující partii vyhrál 

drtivým útokem v partii s opačný-
mi rošádami. Díky těmto výhrám 
porazila ruská hvězda svého soka 
v poměru 3:1 a odvezla si tak od-
měnu pro vítěze $ 20 000.

GELFAND vs. INARKIEV

Boris Gelfand  Ernesto Inarkiev

Zápas hraný v ruském městě Na-
zran v rámci tamějšího šachového 
festivalu mezi Borisem Gelfandem 
a Ernestem Inarkievem se hrál na 
18 partií ve třech různých tem-
pech. Úvodních šest partií se hrálo 
klasickým tempem a navzdory 
očekávání skončily pouze dvě 
partie remízou. Jednoznačně však 
vládl Boris Gelfand, který v této 
disciplíně zvítězil 4:2, zbytek par-
tií se hrálo v rapidovém tempu. 
Druhá šestice partií tempem 25+10 
patřila Ernestu Inerkievovi, který 
zvítězil 4:2 a srovnal tak skóre. 
Rozhodovalo se tedy v partiích 
hraných tempem 10+10. V těch 
se projevil lepší postřeh mladšího 
z účastníků, který zvítězil 4,5:1,5. 
Díky rychlejšímu tempu byl celko-
vě úspěšnější Ernesto Inarkiev.

GIRI VYHRÁL VE WENZHOU

Aniš Giri a Ding Liren

V čínské metropoli Wenzhou se 
konal zápas mezi Anišem Girim 
a domácím Ding Lirenem. V zápa-
se hraném na čtyři partie skončily 
tři z nich remízou. Ve druhém kole 
Aniš Giri dostal svého soupeře pod 
tlak na královském křídle a po chy-
bě soupeře obětoval věž a partii 
pěkně vyhrál. Díky jediné výhře 
tedy zvítězil poměrem 2,5:1:5. Za 
vítězství byl odměněn $ 20 000. 
Poražený Ding Liren inkasoval za 
zápas $ 10 000.

MISTREM VELKÉ BRITÁNIE  
GM JONES

Gawain Jones

Po devítikolové zá-
kladní části se na 
čele sto čtvrtého 
šampionátu Velké 
Británie seřadila 
čtveřice hráčů Ga-
wain Jones, Luke 
McShane, David 

Howell a Craig Hanley. V rapido-
vém tie-breaku vyřadil GM Gawain 
IM Hanleyho a ve finále si poradil 
ještě s GM McShanem. 

KNIHA PRAŽSKÉ ŠACHOVÉ SPOLEČNOSTI 

Karel Opočenský porazil mistra světa Alexandra Aljechina a spřátelil se s ním. Za šachovnicí se setkal s legendami 
konce devatenáctého století, i s generací, která zářila až v sedmdesátých letech století dvacátého. Založil agenturu 

šachového zpravodajství, byl rozhodčím zápasů o mistra světa. Byl prvním českým šachovým profesionálem. Mistr 
Karel Opočenský ale také miloval viržinka, dobrá francouzská vína a ženy. V nové knize o Karlu Opočenském najdete 

popis jeho pestrého života, doplněný o mnoho dosud nepublikovaných fotografií, včetně snímků z alba jeho dcery Evy. 
Úvodní vzpomínku mu věnoval velmistr Lubomír Kaválek. Tři desítky partií okomentoval velmistr Vlastimil Hort.

Jako Faust Mefistofelovi upsal se Opočenský vlastní
krví šachu. Šachu – a asi jen šachu – zůstal vždy věrný.

Stárnul. Čas taktikou neošvindluješ, remízu s ním
nevyjednáš. Ale za šachovnicí mohl zůstat mladý.

Byl to šachový romantik a nenapravitelný šachový optimista.

• velmistr Vlastimil Hort •

ZÁJEMCI SI JI MOHOU OBJEDNAT NA ADRESE: PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM • CENA KNIHY 333 KČ PLUS POŠTOVNÉ

MISTR OPO – PRVNÍ ŠACHOVÝ PROFESIONÁL



Verze loga se stínem určená pro hlavičku novin

Základní verze loga v ochranné zóně

Černobílá verze loga v ochranné zóně

Barva loga

Inverzní verze loga v ochranné zóně

Pantone 287C CMYK 100 • 70 • 0 • 15 HTML XXXXXX RAL XXXX

www.praguechess.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

ŠACHOVÝ VLAK 2017
Praha–Olomouc–Trenčín–Bratislava–Lednice–Praha

13. – 17. října 2017



25. SRPNA 2017 • ROČNÍK XI. • 34|35 5

Verze loga se stínem určená pro hlavičku novin

Základní verze loga v ochranné zóně

Černobílá verze loga v ochranné zóně

Barva loga

Inverzní verze loga v ochranné zóně

Pantone 287C CMYK 100 • 70 • 0 • 15 HTML XXXXXX RAL XXXX

www.praguechess.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

ŠACHOVÝ VLAK 2017
Praha–Olomouc–Trenčín–Bratislava–Lednice–Praha

13. – 17. října 2017

SAINT LOUIS RAPID & BLITZ

DIVOKÁ KARTA
Pozvání do Spojených států při-
šlo naprosto nečekaně. Vím přes-
ně, kdy to bylo – během prvního 
dne letošního zápasu s GM Ivan-
čukem. Tehdy jsem se dozvěděl, 
že jsem dostal divokou kartu do 
elitního turnaje „Saint Louis Ra-
pid & Blitz“. 

Grand Chess Tour je cyklem turna-
jů světové špičky, jejž sponzoruje 
v prvé řadě pan Rex Sinquefield, 
šachový mecenáš a nadšenec, 
sídlící právě v Saint Louis ve státě 
Missouri. Tam se nejprve konal su-
perturnaj Sinquefield Cup s účastí 
Magnuse Carlsena a následně 
soutěž v rapid šachu a bleskov-
kách, na niž jsem byl pozván. 
Obsazení bylo špičkové, účastnila 
se polovina první světové desítky 
a za šachovnici se dočasně vrátil 
i legendární Garri Kasparov. Po ne-
dlouhém váhání jsem nabídku při-
jal a rozhodně toho nelituji. Celá 
akce byla elitní nejen obsazením, 
ale i z organizačního hlediska. Po-
řadatelé nám ke hře zajistili výbor-
né podmínky a zkrátka nezůstali 
ani diváci.
Doprava do Spojených států byla 
náročná. Letěl jsem se dvěma 
přestupy. Cesta přes Londýn do 
Filadelfie proběhla bez problémů, 
ale závěrečný večerní let do Saint 
Louis byl zrušen a nejbližší volná 
místa byla až dalšího dne odpole-
dne. Po dlouhé cestě jsem musel 
(na náklady letecké společnosti) 
přenocovat v hotelu. Dalšího dne 
byl můj let opožděn o dvě a půl 
hodiny, takže mé celkové zpož-
dění oproti plánovanému příletu 
činilo celých 24 hodin! Díky pořa-
datelům jsem měl časovou rezervu 
a slavnostní zahájení jsem po-
chopitelně nezmeškal, ale trocha 
odpočinku před soutěží by mi ne-
uškodila. Posun o sedm hodin byl 
znát a zvykal jsem si na něj dost 

těžko, jako jeden z mála zvládám 
snáze přelety na východ.
Soutěže se účastnilo deset účast-
níků, přičemž v rapid šachu hrál 
každý s každým jednou, zatímco 
v bleskovkách dvakrát. Body z ra-
pid šachu se proto započítávaly 
s dvojnásobnou vahou – dva za 
výhru, jeden za remízu. Hrálo se 
tempem 25 minut + 10 sekund 
„prodlevy“ (delay), respektive 
5 minut + 3 sekundy prodle-
vy. „Delay“ se od standardní 

bonifikace („increment“) liší tím, 
že pokud hráč tah provede rych-
leji, nepřipočte se mu žádný čas. 
Pokud tedy v bleskovém šachu 
provedete tah s poslední vteři-
nou, znamená to, že už všechny 
zbývající tahy musíte provést do 
tří sekund, abyste se vyhnuli pře-
kročení času. Pro „delay“ neznám 
vhodný český termín, „prodleva“ 
nebo „pozdržení“ znějí poněkud 
nezvykle a nic vhodnějšího mne 
nenapadá. Klasická bonifikace mi 
je milejší, zejména zpočátku jsem 
s nezvyklým tempem dost zápasil. 
Většinou s časem potíže nemívám, 
ale hráči světové špičky mi na 
šachovnici předkládali množství 
problémů a únava z cesty a změny 
časového pásma zde rovněž sehrá-
la svou roli.
Se svým celkovým vystoupením 
rozhodně nejsem spokojen, dělal 
jsem příliš mnoho chyb. Přesto se 
mi ale některé partie velmi vyda-
řily. Myslím zejména výhry nad 
Sergejem Karjakinem (obě) a Le-
vonem Aronjanem. Partie s exmis-
trem světa Kasparovem po šachové 
stránce byla slabší, ale rozhodně na 
ni budu rád vzpomínat. Jsem vděč-
ný, že jsem dostal příležitost se 

Vítězná trofej pro vítěze Levona Aronjana

Garri Kasparov
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utkat s jedním z největších šachistů 
všech dob i s dalšími hráči světové 
špičky. 

LEVON ARONJAN (2799)
vs. DAVID NAVARA (2737) 
[E15] Dámská indická obrana
Saint Louis USA
Saint Louis Rapid 2017, 1. kolo
14. 8. 2017
Komentuje: David Navara

Tato partie se hrála v prvním kole. 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 
5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Jc3 0–0 
8.Sg2 d5 9.cxd5 exd5 10.0–0 Ve8 
11.Je5 Sb7 

XABCDEFGHY

8rsn-wqr+k+(

7zplzp-vlpzpp'

6-zp-+-sn-+&

5+-+psN-+-%

4-+-zP-+-+$

3+PsN-+-zP-#

2P+-vLPzPLzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Danou variantu volím černými 
pravidelně. 
12.Dc2 c5 13.dxc5 bxc5 14.Vad1 
Dc8 Po 14…Ja6 musí černý počítat 
s odpovědí 15.Jc4!? . 
15.e4 Sf8! 16.f4 d4 Diskutabilní 
rozhodnutí. Po 16…dxe4!? 17.Jxe4 
Jxe4 18.Sxe4 Sxe4 19.Dxe4 Jd7 by 

černý stál jen nepatrně hůře. Při 
přesné obraně by měl vyrovnat. 
17.Jd5! Překvapení. Pamatoval 
jsem si jen 17.Jb5 a 16.Sf4 d4 17.Jd5. 
17…Jxd5?! Podle Levona bylo silněj-
ší 17…Jbd7! 18.Jxf6+ (Nic bílému 
nedává 18.Sh3 Dd8 19.Jxf6+ Jxf6 
20.Jxf7!? Sxe4! 21.Dxe4 Jxe4 22.Jxd8 
Vaxd8.) 18…Jxf6, mne ovšem zne-
pokojovali postouplí bílí pěšci. Po 
19.Vfe1 De6 (19…a5 20.Jc4 Dd8 
21.e5 Jb5) 20.Sf1!? s hrozbou 21.Sc4 
se pozice bílému hraje příjemněji. 
Černí visací pěšci jsou spolehlivě 
zablokovaní, zatímco ti bílí by se 
jednou mohli dát do pohybu. Pokud 
se ovšem bílý dokáže vyhnout pro-
blémům na diagonále h1–a8. 
18.exd5 f6 

XABCDEFGHY

8rsnq+rvlk+(

7zpl+-+-zpp'

6-+-+-zp-+&

5+-zpPsN-+-%

4-+-zp-zP-+$

3+P+-+-zP-#

2P+QvL-+LzP"

1+-+R+RmK-!

xabcdefghy

19.Vde1! Zpátky ni krok! Za figuru 
získá bílý silný útok a nadto si vy-
tvoří spojené volné pěšce. Při partii 
jsem uvažoval spíše o 19.Se4? fxe5 
20.Sxh7+ Kh8 21.Dg6, což ovšem 
nevychází kvůli 21…Jd7! s dalším 
Jd7-f6.(Můj nápad 21…Ve6? (22.

dxe6 Dc6) stačí „jen” k přibližné 
rovnováze.); Dodatečně jsem ve 
svém počítači našel zmínku o 19.
Jd3 Df5 s rovnou hrou. 
19…fxe5 Centralizovaného jezdce 
jsem těžko mohl trpět. 
20.fxe5 Jd7 Ještě jsem uvažoval 
o 20…d3 21.Dxd3 Sa6, ovšem po-
drobnější prověrka naznačuje, že 
ani zde by černého nečekalo nic 
pěkného: 22.Df3! (Dobré je i 22.
Vxf8+ Vxf8 23.De4 Jd7 24.d6 Vb8 
25.Sc3± s převahou ducha nad 
hmotou.) 22…Sxf1 23.Vxf1 Jd7 
24.Df7+ Kh8 25.e6 Jf6 26.Vxf6! 
gxf6 (Okamžitě prohrává 26…Ve7 
kvůli 27.Dxf8+! Dxf8 28.Vxf8+ 
Vxf8 29.Sg5+- .) 27.Se4 Sg7 

XABCDEFGHY

8r+q+r+-mk(

7zp-+-+Qvlp'

6-+-+Pzp-+&

5+-zpP+-+-%

4-+-+L+-+$

3+P+-+-zP-#

2P+-vL-+-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

28.Sf5!+- Přesnost je nezbytná až 
do konce! Černý nemá nic lepšího 
než vrácení sebraného materiálu, 
po (Po okamžitém 28.Dh5? f5! 
29.Dxf5 Sd4+ 30.Kg2 Ve7! 31.d6 
Dxe6! by se černý zachránil.) Na-
proti tomu nyní hrozí 29.Dh5 s ma-
tovým útokem.) 28…Vxe6 29.dxe6 
De8 30.Db7 Vb8 31.De4+- by ovšem 
rozdíl v aktivitě figur byl propastný. 
21.e6 Jf6 

XABCDEFGHY

8r+q+rvlk+(

7zpl+-+-zpp'

6-+-+Psn-+&

5+-zpP+-+-%

4-+-zp-+-+$

3+P+-+-zP-#

2P+QvL-+LzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

22.Vxf6! Samozřejmě! V Ar-
ménii jsou oběti kvality díky David Navara

Vítěz Levon Aronjan
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Petrosjanově odkazu populárnější 
než jinde. 
22…gxf6 23.Df5! Nepříjemné pře-
kvapení. Očekával jsem 23.Ve4? 
Ve7 s plně obranyschopnou pozicí. 
23…Dd8? Tento tah jsem bezpro-
středně po partii označil za rozho-
dující chybu. Skutečně je špatný, 
ale vylepšení je třeba hledat v před-
chozím průběhu. Počítač ukazuje 
neuvěřitelnou obranu 23…Dc7! 
24.Ve4 h5!! Pravda, také zde by bílý 
po přesném 25.Dxf6! zís kal znač-
nou převahu. (Po 24…Ve7? 25.Vg4+ 
Vg7 26.Sf4 Da5 27.Vxg7+ Sxg7 
28.Se4 De1+ 29.Kg2 De2+ 30.Kh3 
by černý dostal mat.) Varianty jsou 
dost složité, proto uvedu jen ochut-
návku: (Jen k remíze vede 25.Dxh5? 
Dh7! 26.Vg4+ Kh8 27.Dxh7+ Kxh7 
28.Se4+ Kh8 29.Vh4+ Kg8 30.Vg4+ 
Kh8 .) 25…Sg7 (25…Dg7 26.Df5!) 
26.Df5 d3 27.Dxh5 (Dobré je i 27.
d6!? (Komodo), ale bílý tam musí 
počítat velmi daleko.) 27…Sd4+ 
28.Kh1 Dh7?! (Také po lepším 
28…Ve7 29.Sg5! Vh7 30.Dg4 by měl 
bílý velkou převahu.) 29.Dg4+ Kh8 

XABCDEFGHY

8r+-+r+-mk(

7zpl+-+-+q'

6-+-+P+-+&

5+-zpP+-+-%

4-+-vlR+Q+$

3+P+p+-zP-#

2P+-vL-+LzP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

(Po  29…Dg7  30 .Dh3  Sxd5 
31.Vg4 by bílý získal mate- 
riální převahu př i pokraču-
jícím útoku.) 30.Vxd4! cxd4 
31.Sf4! Ve7 32.Se5+ Vg7 33.e7 
d2 34.Sxg7+ Dxg7 35.Dh5+ 
Kg8 36.e8D+ Vxe8 37.Dxe8+ 
Df8 38.De6+ Df7 (Podobné je 
38…Kh8 39.De5+ Dg7 40.De8+! 
Dg8 41.Dxg8+ Kxg8 42.Sf3 s vý-
hrou bílého.) 39.Dxf7+! Kxf7 
40.Sf3 a bílý vyhraje, protože po 
40…Sxd5 41.Sxd5+ by černý král 
byl v šachu! 
24.Ve4! Všechny bílé figury úto-
čí, zatímco Va8 a Sb7 nehrají. 

24…Ve7 25.Vg4+! Kh8 Až teď 
jsem zpozoroval, že na zamýšle-
ný tah 25…Vg7 by přišlo 26.Se4 
Vxg4 27.Dxh7# . 
26.Se4 Hrozí v prvé řadě 27.Vh4 
Dc7 28.Sf4. 
26…Vc8 Po 26…Sxd5 27.Sxd5 
Vb8 by partie trvala o něco déle, 
ale skončila by stejně. Rozdíl 
v postavení figur je příliš velký, 
materiální převaha černého ne-
hraje žádnou roli. 
27. V h 4  K g 8  P o  27 … Vc c 7 
28.Dxf6+ by černý přišel o dámu. 
Varianty nejsou složité. 
28.Vxh7 Sxd5 

XABCDEFGHY

8-+rwq-vlk+(

7zp-+-tr-+R'

6-+-+Pzp-+&

5+-zpl+Q+-%

4-+-zpL+-+$

3+P+-+-zP-#

2P+-vL-+-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Matem by partie skončila také 
po 28…Sg7 29.Dg6 De8 30.Vh8+! 
Kxh8 31.Dh7# . 
29.Dg6+! Vg7 Motiv 29…Sg7 
30.Vh8+! jsme už viděli. 
30.Dh5! Proti matu není obrany. 
30…Sxe4 31.Vh8# 
1–0

DAVID NAVARA (2737)
vs. SERGEJ KARJAKIN (2773) 
[E15] Dámská indická obrana
Saint Louis USA
Saint Louis Rapid 2017, 4. kolo
15. 8. 2017
Komentuje: David Navara

Chci poděkovat GM Igoru Štohlovi 
za podrobný rozbor této varianty. 
Původně se jednalo o přípravu na 
turnaj v Bielu, ale nepochybuji, že 
mu moje výhra nad Sergejem Kar-
jakinem udělala radost! 
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.g3 Sa6 
5.b3 Sb4+ 6.Sd2 Se7 7.Jc3 d5 
8.cxd5 exd5 9.Sg2 0–0 10.0–0 Ve8 
Tuto variantu sám hraji černými 

Viši Anand v hovoru s Garri Kasparovem

Fabiano Caruana
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a o den dříve jsem v ní prohrál s Le-
vonem. Předpokládal jsem, že 
Sergej (také) našel zesílení hry 
černého, a proto jsem se po delší 
uvažování rozhodl pro jiný postup. 
11.Je5 Vhodnější pořadí tahů bylo 
11.a3 c5 12.dxc5 bxc5 13.Je5 Sb7 
14.Vc1, jak se ostatně stalo v partii 
Čeparinov – Navara na Mistrovství 
Evropy jednotlivců v Minsku 2017. 
11…Sb7 12.a3 Levon Aronjan proti 
mně zvolil 12.Dc2 . 
12…c5 Plně  hra te lné  by lo 
12…Jbd7, postup 13.b4 není příliš 
nebezpečný. 
13.dxc5 bxc5 14.Vc1 Oklikou jsme 
se vrátili k partii Čeparinov – Navara. 
14…Ja6 15.Jd3 Černí visací pěšci 
mohou být poněkud slabí. 
15…Vc8 16.Sg5 

XABCDEFGHY

8-+rwqr+k+(

7zpl+-vlpzpp'

6n+-+-sn-+&

5+-zpp+-vL-%

4-+-+-+-+$

3zPPsNN+-zP-#

2-+-+PzPLzP"

1+-tRQ+RmK-!

xabcdefghy

16…Sa8 V partii Čeparinov – Na-
vara se stalo 16…Je4?!, po čemž 
mohl bílý získat malou převahu 
pomocí 17.Jxe4 dxe4 18.Se3! . Po 
této odbočce je ústup střelce z ex-
ponovaného pole b7 pochopitel-
ný.; V úvahu přicházelo i 16…Sc6!? 
(Štohl). 
17.e3! Bílý brzdí postup d5-d4. 
1 7 … h 6  L o g i c k á  r e a k c e . 
17…d4 18.Sxa8 Vxa8 19.exd4 cxd4 
20.Jb5.
18.Sxf6 Sxf6 19.Jf4 d4 20.Sxa8 
Vxa8 21.exd4 Sxd4 Zdánlivě je 
vše v pořádku a černý vyrovnal. 
Ve skutečnosti ale kvůli špatně po-
stavenému jezdci a6 ještě musí být 
opatrný. Také po 21…cxd4 22.Jcd5 
Se5 23.Df3 (Štohl) by bílá pozice 
byla o něco rovnější. 
22.Jb5 Se5 Za úvahu stálo 
i 22…Db6 23.Jxd4 Vad8!?. 
23.Jd3 Db6 24.Df3 

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zp-+-+pzp-'

6nwq-+-+-zp&

5+Nzp-vl-+-%

4-+-+-+-+$

3zPP+N+QzP-#

2-+-+-zP-zP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Velmi šťastné přehlédnutí. Počítač 
doporučuje 24.Jxe5 Vxe5 25.Dd6, 
ale po 25…Dxd6 26.Jxd6 Vb8 by 
černý měl vyrovnat.; na 24.Dh5?! 
by mohlo přijít 24…Dxb5 25.Jxe5 
Dxb3 
24…Sxg3?! Lákavý, ale nepřesný 
tah. Silnější bylo 24…Vad8 nebo 
24…Sf6. Černý by měl vyrovnat. 
25.hxg3 Až po tahu dámou na f3 
jsem si uvědomil, že na 25.fxg3 
by následovalo 25…c4+!. Po 26.Jf2 
Dxb5 27.Vxc4= by bílý přišel 
o přednosti své pozice. 
25…Dxb5 26.Je5! Vf8 Po 26…f6 
27.Dd5+ Kh7 dává bílému výraz-
nou výhodu jedině nečekaný skok 
28.Jf7!!± (Komodo). Pochybuji, že 
bych ho našel a zvolil. 
27.Vfd1 Tento tah brání možnos-
tem 27…Vad8 i 27…Vae8 (28.Jd7). 
Bílý má více než dostatečnou 
kompenzaci.
27…Vac8?! Možná nejlepší bylo 
27…c4! 28.Jxc4 Vad8 s brzkým 
návratem jezdce (a dámy) do hry. 

28.Vc4 Věž směřuje na královské 
křídlo.
28…Vc7? Silnější bylo 28…Jc7, 
ale černý musí počítat s 29.Vd7!, 
29.Jc6 i 29.Jd7. 
29.Vd6! Věž už pokukuje po pěšci 
h6. 
29…Ve7 

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zp-+-trpzp-'

6n+-tR-+-zp&

5+qzp-sN-+-%

4-+R+-+-+$

3zPP+-+QzP-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Sergej už měl málo času. Já jsem 
dosud hrál poměrně rychle, ale 
tady jsem se nadlouho zamyslel. 
Cítil jsem, že v pozici „něco je“, 
ale nedokázal jsem dopočítat 
varianty. 
30.Jg4! Jezdec útočí na h6. 
30…f5 Přiznám se, že s tímto 
tahem jsem nepočítal. Po 30…f6 
nejrychleji vyhrává 31.Jxh6+! gxh6 
32.Vg4+ Vg7 33.Vxg7+ Kxg7 
3 4 . D g 4 +  K h 8  3 5 . V d 7  Vg 8 
36.Df5+- (Komodo). 
31.Dd5+? Vyhrávalo 31.Jxh6+! 
gxh6 32.Vg6+!? (Nejpřesnější.) 
32…Vg7 33.Vxh6 s „aronjanov-
skou“ hrozbou 34.Dh5 a 35.Vh8 

Sergej Karjakin
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mat. 33…Db7 34.Dh5 Vh7 35.Vh4 
Vxh6 36.Dxh6 Dg7 37.Dxa6 
31…Kh7 32.Jxh6!  Jc7!  Po 
32…gxh6 nejrychleji vyhrává 
33.Vh4 Ve1+ 34.Kh2 Kg7 35.Vdxh6 
s brzkým matem, ale cest je více. 
33.Dd2! Ve6? Komodo ukazuje, 
že se černý po 33…Dxb3! 34.Vh4 
Ve4! mohl bránit. Například po 
35.Dg5! (35.Jxf5+ Vxh4 36.Jxh4±) 
35…Vxh4 36.Dxh4 Je8! 37.Jxf5+ 
Kg8 38.Je7+ Kf7 39.Vd7 Jf6 
40.Vxa7 Db1+ 41.Kg2 (41.Kh2? 
Jg4+!) 41…De4+ 42.Dxe4 Jxe4± by 
měl dobré šance na remízu. Ne-
uškodí ale připomenout, že jsme 
se oba nacházeli v časové tísni, 
přičemž obrana bývá v podobných 
pozicích obtížnější než útok. Ví-
ceméně stejné varianty již přede 
mnou uvedl IM Tadeáš Kriebel na 
Novoborském šachovém serveru. 
34.Vh4 Dxb3?! 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7zp-sn-+-zpk'

6-+-tRr+-sN&

5+-zp-+p+-%

4-+-+-+-tR$

3zPq+-+-zP-#

2-+-wQ-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Mnohem těžší úkoly bych musel 
řešit po 34…Kg6!. Pochybuji, že 

bych našel jedinou přímou cestu 
k výhře, a sice 35.g4!! 
A) Po 35…fxg4 36.Vxg4+ Kh7 
37.Vh4 Kg6 vyhrává například 
38.De3!? Vxd6?! 39.De4+ Kf6 
40.Vf4+! Kg5 41.Vg4+ Kxh6 
(41…Kf6 42.Vg6#) 42.Dh1#! . 
B) 35…f4 36.Jf5 s neodrazitelnými 
hrozbami. Pravda, také po jiných 
tazích (místo 35.g4) bílý může 
udržet výraznou převahu, ale vý-
hra je více. 
35.Dg5! To je konec. Hrozí 
36.Jxf5+ s matem na g7. 
35…Db2 36.Jg4+ Kvůli nedostat-
ku času jsem zopakoval tahy, než 
jsem našel mat. Po partii jsem 
objevil ještě další pěknou cestu 
k výhře: 36.Vxe6 Jxe6 37.Jxf5+ Kg8 
38.Vh8+! Kxh8 (38…Kf7 39.Jd6#) 
39.Dh5+ Kg8 40.Je7# 
36…Kg8 37.Jh6+ Kh7 Po 37…Vxh6 
38.Vdxh6 by bílý měl vedle mate- 
riální převahy i rozhodující útok. 
38.Jf7+! Kg8 39.Vh8+ Kxf7 
40.Vd7+ a černý se před matem 
vzdal. 
1–0

Nijak nezastírám, že soupeři byli 
silnější než já, ale přesto myslím, 
že jsem schopen v podobné spo-
lečnosti dosáhnout lepšího výsled-
ku. Kromě zmíněných faktorů (jet 
lag, nezvyklé hrací tempo) sehrála 
roli i má nedostatečná příprava. 
Před soutěží jsem během dovolené 
napsal tři články o turnaji v Bielu 

Hikaru Nakamura vs. Leinier Dominguez

ČERNOBÍLÁ 
CESTA

NOVÁ KNIHA VYDANÁ 
PRAŽSKOU ŠACHOVOU 

SPOLEČNOSTÍ

Nejkrásnější studie a úlohy Maria 
Matouše, nejlepšího českého 

šachového skladatele 20. století, 
a bizarní šachové povídky Pavla 

Housera spojují ilustrace Kristiny 
Peřichové v jednu nádhernou 

knihu.

Kniha vyšla i v limitované 
číslované edici (100 ks), vázaná 

v imitaci kůže s raženým 
diagramem, papírovým přebalem 

a všitou stužkovou záložkou.

Na 240 stranách najdete 
45 studií a úloh, 

22 povídek a 36 ilustrací. 

Knihu doplňují biografie 
obou autorů a několik dosud 
nepublikovaných fotografií.

333 Kč + poštovné

(limitovaná edice v imitaci kůže 
999 Kč + poštovné)

zájemci si ji mohou objednat 
na adrese:

prazska.sachova@gmail.com
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a okomentoval jednu mimořádně 
složitou partii pana Dvoreckého 
pro vzpomínkovou knížku, jež 
má letos vyjít. Kdybych se místo 
toho na turnaj pečlivě připravil, 
odehrál tréninkové partie s daným 
tempem a přicestoval ještě o dva 
dny dříve, mohl bych uhrát při-
bližně o dva body více, ale něco 
podobného vůbec nezapadalo do 
mého programu. Nedovedu se 
kvůli šachům úplně odstřihnout 
od svého okolí a ani si nemyslím, 
že by to bylo vhodné. Ostatně z fi-
nančního hlediska bych nejspíše 
dopadl stejně. Turnaj v Saint Louis 
byl štědře dotovaný, přičemž mezi 
sedmým a desátým místem nebyl 
žádný rozdíl.
V soutěži zcela zaslouženě a pře-
svědčivě zvítězil Levon Aronjan. 
Sympatický Armén překonal herní 
krizi a v poslední době se vrátil do 
absolutní světové špičky. O druhé 
a třetí místo se rozdělili Sergej 

Karjakin a Hikaru Nakamura, čtvr-
té místo obsadil Jan Něpomňaščij. 
Legendární Garri Kasparov se roze-
hrával pomalu, až v závěru turnaje 
ukázal svou sílu. Turnaj neodehrál 
podle svých představ, nicméně 

právě jeho účast mimořádně zvýši-
la zájem médií o celou akci.
V celkovém pořadí Grand Chess 
Tour vede Magnus Carlsen před 
Maximem Vachierem-Lagravem, 
třetí je Levon Aronjan. Série Grand 
Chess Tour bude završena v pro-
sinci turnajem v Londýně. Toho 
se nezúčastním, ale se zájmem ho 
budu sledovat!

Konečné pořadí blesk + rapid
Jméno, Fed. Blesk Rapid

1. Aronjan, Levon ARM 12,5 12 24,5
2. Karjakin, Sergej RUS 13,5 8 21,5
2. Nakamura, Hikaru USA 10,5 11 21,5
4. Něpomňaščij, Jan RUS 10 10 20
5. Dominguez, Leinier CUB 7,5 9 16,5
5. Caruana, Fabiano USA 5,5 11 16,5
5. Liem Le Quang CHN 8,5 8 16,5
8. Kasparov, Garri RUS 9 7 16
9. Anand, Višvanathan IND 7 7 14

10. Navara, David CZE 6 7 13

David Navara
Foto: Lennart Ootes,  

Grand Chess Tour 

Le Quang Liem

TICHÝ
MAT
ŠACHY V KRESLENÉM HUMORU

61 KRESLENÝCH VTIPŮ

OD 30 AUTORŮ
C E N A : 195 KČ + POŠTOVNÉ

KNIHY MŮŽETE OBJEDNAT NA ADRESE:
PAVEL.MATOCHA@GMAIL.COM

K N I H Y  P R A Ž S K É  Š A C H O V É  S P O L E Č N O S T I

Salo
Flohr
Měl jsem bojovat!
Biografie a partie Salo Flohra 
a výsledky a partie z turnaje, 

hraného na jeho počest

Štefan Gross, Vítězslav Houška, 
Jan Kalendovský, Pavel Matocha

cena: 148 Kč + poštovné

https://www.flickr.com/photos/grandchesstour/albums/


David Navara: Můj šachový svět
2. vydání, opravené a doplněné

390 Kč + poštovné

zájemci si ji mohou objednat na adrese: prazska.sachova@gmail.com
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POVÍDKA

SOMNAMBULOVÉ Z NYKTOPOLE
Město Nyktopolis založili už před řa-
dou staletí náruživí spáči a náměsíč-
níci, z okolních zemí vyhnaní coby 
podezřelí blouznivci, či dokonce 
čarodějové. I když se v rámci svého 
nočního života příliš nevěnovali roz-
plozování, město přesto nevymřelo, 
neboť do něj stále přicházeli noví 
poutníci, přilákáni pohodlným ži-
votním stylem. Nyktopolis časem 
získala pověst metropole posvátna 
a esoterického vědění, zdejších 
učenců se okolní vládci rádi ptávali 
na radu i v těch nejzapeklitějších 
otázkách (museli je ovšem vždy 
nejprve vzbudit), nacházela se pod 
ochranou mocných. Město proto ni-
kdo nikdy nevydrancoval, jakkoliv 
téměř nehlídané brány, z nichž se 
po většinu času ozývalo chrápání 
stráží, k tomu poněkud vybízely. 
Dodnes zde návštěvníci obdivují 
chrám Ubývajícího měsíce i chrám 
Rostoucího měsíce, neboť v Nykto-
poli nepovažují za nijak prokázané, 
že jde stále o totéž těleso.
My se však Nyktopolí budeme 
pochopitelně zabývat vzhledem 
k místním zvyklostem souvisejících 
s hraním šachů. Ve městě mnoho 
lidí dospělo k závěru, že královská 
hra představuje spolu se spánkem 
tu největší rozkoš, a přemítali o tom, 
jak obě aktivity provozovat součas-
ně. Zavírali při partiích proto oči 
a různě experimentovali s hrou na-
slepo, v té však našli jen málo uspo-
kojení. Během partií mistři raději 
usínali, aby jim správné pokračová-
ní poradili bohové ve snu. Na to, že 
šachista ve snu náměsíčně potáhne 
figurkou, se však nedalo spoléhat, 
navíc bylo potřeba zaznamenat i tah 
soupeře. Na rozdíl od jiných měst 
se proto běžnou pomůckou nykto-
polského šachisty stal budík, jejichž 
použití zde bylo dovoleno dokonce 
i v kombinaci s další elektronikou. 
Z tohoto důvodu nyktopoloští vel-
mistři nikdy neuspěli na turnajích 
hraných mimo své město (ne že by 
o cestování na ně zvlášť stáli, a když 

se o to výjimečně pokusili, stejně 
většinou cestou někde usnuli, bez-
nadějně přejeli a dorazili na turnaj 
dávno po jeho skončení, eventuálně 
přijeli úplně jinam).
Posléze dospěla většina nyktopol-
ských šachistů k závěru, že usínat 
a probouzet se před každým tahem 
je poměrně náročné, jitří to nervy, 
a může dokonce vyvolat poruchy 
spánku, zdejší nejobávanější cho-
robu. Nakonec kohosi napadlo, že 
řešením by mohlo být hrát přímo ve 
spánku celé partie. Ukázalo se však, 

že když se dva šachisté sešli k utká-
ní a oba společně usnuli, sehráli 
každý jinou partii a přes pokusy 
s mnohými drogami se soupeře ve 
spánku nedařilo nijak synchronizo-
vat. Překvapivé však bylo, že partie 
přesto probíhaly.
Vyvstala pochopitelně otázka, 
kdo je v těchto případech člověku 
soupeřem – snad jeho podvědomí, 
takže hraje sám se sebou? Nebo 
snad, podobně jako do snů vstupují 
znamení od bohů, hrají tito se svý-
mi ctiteli rovněž šachy? To se však 



25. SRPNA 2017 • ROČNÍK XI. • 34|35 13

nezdálo pravděpodobné, protože 
výsledek snových partií nebyl ni-
kdy předem jasný – bohové by sice 
např. mohli coby důkaz své zvláštní 
přízně nechávat prosté smrtelníky 

vyhrát, ale takové partie by z šacho-
vého hlediska neměly valné ceny. 
Nejpravděpodobnější vysvětlení 
se naskytlo, když jistý mistr zve-
řejnil (v bdělém světě Nyktopole) 

jednu ze svých snových partií a jiný 
z místních silných šachistů prohlá-
sil, že ve svém vlastním snu hrál 
kdysi dávno tuto partii za druhou 
stranu. Ukázalo se, že tento případ 
není zdaleka ojedinělý.
Ve snovém světě jinak plyne čas, 
takže oba sny od sebe může dělit 
i několik let; a samozřejmě ve snu 
si člověk jen matně pamatuje, že 
příslušnou partii již v bdělém stavu 
viděl. Při přehrávání partií v Nyk-
topoli pociťují šachisté hned dvojí 
rozkoš: napětí, co se dále stane, a po 
skončení přehrávání nově publiko-
vané partie pak navíc hádají, kdo 
mohl být protihráčem prvního sníl-
ka. Uzavírají se na to dokonce sázky, 
což je však velmi riskantní, protože 
vše stojí a padá pouze s tvrzením 
druhé strany. Objevují se podezření, 
že někteří šachisté se raději nehlásí 
k partiím s hrubými chybami, jiní si 
zase pokoušejí přivlastnit brilantní 
kombinace (to když partii původně 
zveřejní strana, která prohrála). 
Ověřovat to samozřejmě lze podle 
síly i stylu, který šachisté předvádějí 
v bdění. To však představuje velmi 
komplikovaný proces, do čehož 
se Nyktopoli nikomu moc nechce, 
bylo by to namáhavé a zdržovalo 
od spánku. Navíc není ani jisté, zda 
partie lidí ve snu nějak souvisí s tím, 
jak hrají ve stavu bdělém. A nako-
nec, v Nyktopoli už lidé stejně šachy 
moc nehrají, přesněji řečeno v bdě-
lém stavu si téměř výhradně jen pře-
hrávají to, co se odehrálo ve spánku.

Pavel Houser,
autor ilustrací Kristina Peřichová
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SINQUEFIELD CUP

SAINT LOUIS OPĚT  
POD FRANCOUZSKOU NADVLÁDOU
pokračování ze strany 1

Turnaj amerického mecenáše 
Rexe Sinquefielda si za několik let 
své krátké existence vydobyl místo 
na šachovém výsluní – v žádném 
ročníku není nouze o skvělé partie 
a překvapivé výsledky, do Saint 
Louis pravidelně zavítává mnoho 
slavných osobností a nade vším 
se linou famózní komentáře vel-
mistrů Maurice Ashleyho a jeho 
týmu. Bývalá francouzská kolonie 
na toku Mississippi je vůbec jed-
ním z klíčových center bouřlivě 
se rozvíjejícího amerického šachu 
(vždyť Američané vyhráli poslední 
šachovou olympiádu!).

Klasický díl Sinquefieldu se vy-
vinul z původně dvojkolového 
(rozuměj každý s každým oběma 
barvami) podniku čtyř hráčů až 
do současného modelu jednoko-
lového klání 10 hráčů z absolutní 
světové špičky. Z nejlepší světové 
desítky chyběli pouze tři hráči 
a šachisté kvalit Sergeje Karja-
kina, Petera Svidlera či Jana 
Něpomňaščiho (řečeného Nepo) 
kvalitu materiálu rozhodně ohro-
zit nemohli. Vítězství z minulého 
roku obhajoval Wesley So, velké 
věci se očekávaly od mistra světa 
Magnuse Carlsena, jenž už ne-
zvykle dlouho v klasice netriumfo-
val, zuby si brousili jistě i domácí 
Caruana nebo znovuprobudivší 
se „korunní princ šachu“ Armén 
Levon Aronjan, jenže ještě nikdo 
v historii nevyhrál Sinquefield Cup 
dvakrát a všichni čtyři jmenovaní 
již jeden z předchozích pohárů 
vyhráli.

Úvodní třetina odfiltrovala několik 
hráčů, již byli z formy. Aronjan 
sice bodoval hned v prvním kole, 
poměrně záhy ale hrubou chybou 
katapultoval partii s Caruanou. 

Nedobře začali So a Karjakin, 
obhájce titulu chytl kulku rovněž 
v první partii a ruský velmistr do-
stal nařezáno od Carlsena. Teprve 
až o první přestávce dostali hráči 
pořádnou masáž od trenérů v ka-
bině, dostaly věci konečně řádný 
spád, my se nejdříve rozcvičíme – 
zahrajete jako Levon Aronjan?

LEVON ARONJAN (2809)
vs. JAN NĚPOMŇAŠČIJ (2742) 
[A34] Anglická hra
Saint Louis USA
5. Sinquefield Cup 2017, 1. kolo
2. 8. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zpp+-zppvlp'

6-+n+-+p+&

5wq-zp-+-+P%

4-+-+-+-+$

3vL-zP-zPN+-#

2P+-zP-zPP+"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

Jak byste pokryli visícího střelce 
a3?
10.Vh4! Mimořádně estetický tah! 
Věž z h4 působí jak po h-sloupci, 
tak i na dámské křídlo.
10…Sd7 10…Dxa3?? 11.Va4 Db2 
12.Vb1+– vede ke ztrátě dámy.

Mistr světa Magnus Carlsen rozdal spousty podpisů.

Levon Aronjan
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11.Db3 0–0? Tohle nevychází tak-
ticky a vede ke ztrátě materiálu. 
Černý si měl pěšce zkrátka pokrýt 
tahem 11…Vb8, i když ani pak by 
neměl na růžích ustláno.
12.hxg6 hxg6 13.Dxb7 Visí střelec 
na d7.
13…Vfd8 14.Da6 Sxc3 15.Dxa5 
Sxa5 16.Sxc5+– Bílý má čistého 
pěšce více a k tomu excelentně 
postavené figury, svou výhodu 
zručně přetavil v celý bod. My se 
podíváme ještě na jeden důležitý 
moment realizace.
16…Se6 17.Sb5 Je5 18.Jd4 Vd5 
19.Sxe7 Kg7 20.f4 Jd7 

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7zp-+nvLpmk-'

6-+-+l+p+&

5vlL+r+-+-%

4-+-sN-zP-tR$

3+-+-zP-+-#

2P+-zP-+P+"

1tR-+-mK-+-!

xabcdefghy

Zásadní otázkou je, jak nejlépe 
převahu vystupňovat a nedat sou-
peři nejmenší šanci.
21.f5! Naprosto přesně a správně 
otevírá cestu věži, aby mohla do-
brat na d4 a neotevřel se sloupec 
na jejího monarchu. Bílý by rád 
zahrál 21.Sc6, jenže 21…Vxd4! 

22.exd4 Ve8 nemusí být tak jasné, 
protože po ústupu střelce z e7 je 
bílý král pod odtažným šachem.
21…Sxf5 22.Sc6 Ve5 Teď už je 
22…Vxd4 23.Vxd4 úplně bezzubé, 
ale tak či onak černý je se svými 
figurami tak zamotán, že ztrácí 
minimálně figuru.
23.Jxf5+ gxf5 24.Sg5 

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7zp-+n+pmk-'

6-+L+-+-+&

5vl-+-trpvL-%

4-+-+-+-tR$

3+-+-zP-+-#

2P+-zP-+P+"

1tR-+-mK-+-!

xabcdefghy

Bílí střelci mají černé figury abso-
lutně v moci.
24…Kg6 25.Sf4 Vd8 26.Sxd7 Vc5 
27.Vh6+ Kg7 28.Vd6 Sc7 29.Vc6
1–0

Pro konečné pořadí se naprosto 
zásadní ukázalo být kolo čtvrté. 
Hladový norský vlk Carlsen se 
jal zakousnout Maxima Vachier-
-Lagrava (pro zasvěcené, jimiž 
jste se právě stali, MVL), jenže 
chladnokrevný zabiják, obývající 
temná zákoutí duše každého se-
veřana, se tentokrát obrátil proti 

mistru světa. Po časové kontrole se 
mu svou pozici povedlo dotáhnout 
na samou hranici vítězství, jenže 
nezvyklá hrubá chyba v propočtu 
a přehlédnutá vidlička otočily kor-
midlo proti němu. MVL přes drob-
ná škobrtnutí výhodnou koncovku 
dotáhl k celému bodu a nakonec 
právě tato partie mu zajistila cel-
kový triumf.

MAGNUS CARLSEN (2822)
vs. M. VACHIER-LAGRAVE (2791) 
Saint Louis USA
5. Sinquefield Cup 2017, 4. kolo
5. 8. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zp-+-+k+-'

6Pzp-+-+-+&

5+Lzpr+pvLp%

4-+N+-+lzP$

3+-zPn+-vl-#

2KzP-+-+-tR"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

MVL musel dlouho bránit podle 
počítače „jasnou remízu“, která 
ve skutečnosti byla extrémně 
náročná na přesnost a držela na 
jediných tazích, které člověk proti 
polobohu Carlsenovi – nenašel. 
Málokdo tady pochyboval o vý-
sledku partie, jenže…
46.Vg2?? Ve svém důsledku a spo-
jení se špatným propočtem prohrá-
vající tah. K výhře vedlo 46.Vd2!, 
což je na první pohled jasné, černý 
jezdec nemá ústup, jenže jak vy-
hrát po 46…Ke6? 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zp-+-+-+-'

6Pzp-+k+-+&

5+Lzpr+pvLp%

4-+N+-+lzP$

3+-zPn+-vl-#

2KzP-tR-+-+"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

Popartiové analýzy
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47.Ka1!! Ustupuje ze šachu na b4 
černým jezdcem – myšlenku si 
hned ukážeme. 47…f4 48.Sxd8 
Vxd8 49.Ja3! Kdyby bílý král byl 
stál na a2, po …Jb4+/…Jc1+ by 
přišel o svou poddanou Vd2, zde 
však černý o svého koně přijde. 
49…Sf5 50.Vfd1+–
46…Sh3 47.Vxg3 Sxf1 48.Vf3?? 
Jedním tahem výhru, druhým 
tahem zahazuje mistr světa i re-
mízu. K vyrovnanému materiální-
mu poměru i pozici vedlo prosté 
48.Sxd8 Vxd8 49.Vf3 Se2 50.Vxf5+
48…Se2! 49.Sxd8 Slavný Nor pře-
hlédl, že po 49.Ve3 f4 50.Vxe2 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zp-+-+k+-'

6Pzp-+-+-+&

5+Lzpr+-vLp%

4-+N+-zp-zP$

3+-zPn+-+-#

2KzP-+R+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

dostane vidličku 50…Jc1+!–+ – 
opět onen nešťastný král na a2!
49…Sxf3 50.Sxb6!? Vynalézavé, 
ale MVL bude v kritických mo-
mentech až do konce partie vždy 
na výši a výhru nevypustí.
50…axb6 51.Sc6 Se4! 52.a7 Vd8 
53.Jd6+ Vxd6! 54.Sxe4 Bílý si sice 
může postavit dámu 54.a8D, jenže 
je mu to po 54…Vxc6–+ málo plat-
né – i bez volného pěšce f by stál 
černý skvěle a s ním je jeho vítěz-
ství otázkou nesložité techniky – 
figur je proti dámě zkrátka moc.
54…Vd8 55.a8D Vxa8+ 56.Sxa8 
Je5–+ Mlha se rozestoupila, černý 
má čistého pěšce navíc v prosté 
koncovce, a i když jeho realizace 
nebyla zrovna ukázková, nakonec 
se prosadil.
57.Kb3 f4 58.Kc2 Kg7? Nejjed-
nodušší bylo 58…Kg6 s hrozbou 
…Kf5–g4 59.Se4+ Kh6 60.Kd2 Jg6 
61.Kd3 Jxh4 62.Sc6 Kg5 63.Ke4 
Jf5–+ s triviální výhrou.
59.Kd2 Jg6 60.Kd3 Jxh4 61.Ke4 
Vachier-Lagrave si odstavil krále 
o pole dále, než měl, a výhra se 

zkomplikovala, ačkoliv ještě úplně 
nevytratila.
61…f3 62.Ke3 Kf6 63.b4 

XABCDEFGHY

8L+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-zp-+-mk-+&

5+-zp-+-+p%

4-zP-+-+-sn$

3+-zP-mKp+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

63…c4! Jediný vyhrávající tah!
63…cxb4 64.cxb4 Ke5 65.Sb7 Kf5 
66.Sc8+ Kg5 67.Sb7 Kg4 68.Kf2 Kf4 
69.Sc6 je podle počítače objektivní 
remíza – černý nezesílí pozici bez 
toho, aby ztratil pěšce f3, a jeden 
pěšec mu při značně redukova-
ném materiálu k vítězství stačit 
nebude.
64.Sd5 Kf5 65.Sxc4 Stání na místě 
prohraje například takto: 65.Sc6 
Kg4 66.Kf2 Kf4 67.Sd5 Jf5 68.Sxf3 
h4 69.Sd5 Jd6 70.Se6 Ke5! 71.Sg8 
Je4+ 72.Ke2 b5–+ se ziskem obou 
pěšců dámského křídla. Kdyby ne-
byly na dámském křídle dva páry 
pěšců, reálně by hrozila likvidace 
materiálu do remízy – v partii vše 
vyjde na tempo přesně.
65…Kg4 66.Kf2 Jg6! Opět jediný 
dostačující tah, černý musí za-
chránit f-pěšce.

66…Kf4? 67.Sd5!
67.Se6+ Kf4 68.Sf7 Je5 69.Sxh5 
Jd3+ 70.Kf1 Kg3 Přesnější je oka-
mžité 70…Ke3!
71.Sf7 Jf2 Bílý se nehne a po 71…Jf2 
72.Sc4 (72.c4 Je4 73.c5 Jd2+ 74.Ke1 
f2+ 75.Kxd2 f1D–+) 72…Je4 73.Ke1 
Kf4 74.Sf1 Ke3 75.c4 Jc3 76.Sh3 f2+ 
77.Kf1 Je2–+ černý vždy projde.
0–1

Nor okamžitě nasadil stíhací jízdu 
vítězstvím nad Soem, jenž je v po-
sledních měsících naprosto k nepo-
znání od své předešlé verze, která se 
šňůrou 67 partií bez prohry prodrala 
skoro až k prvnímu místu v ELO 
žebříčku. My si ale představíme ještě 
jednoho hrdinu nejen pátého kola. 
Višvanathan Anand opět a znovu 
ukázal, že ještě pořád umí hrát vý-
borné šachy. Exmistr světa předváděl 
uvolněnou kvalitní hru a vy si může-
te vychutnat jeho taktické mistrov-
ství s Fabianem Caruanou.

VIŠVANATHAN ANAND (2783)
VS. FABIANO CARUANA (2807) 
[A29] Anglická hra
Saint Louis USA
5. Sinquefield Cup 2017, 5. kolo
6. 8. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7zpp+-+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+p+-zp-+q%

4-zP-+-zPl+$

3+-vLP+-zP-#

2P+RwQP+LzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Anand proslul svou vynikající tak-
tickou vizí a zde výborně vycítil 
Caruanův bluff.
20.Sxc6! bxc6 21.fxe5 f6 To měl 
být způsob, jak černý pěšce ode-
hraje zpět, jenže Anand viděl 
mnohem dále.
22.exf6! Vxe2 Hrozí mat na h2 
a visí dáma, co s tím?
23.f7+ Kf8 24.Sxg7+! Kxg7 
25.Dc3+ Ve5 

Magnus Carlsen
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XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7zp-+-+Pmkp'

6-+p+-+-+&

5+p+-tr-+q%

4-zP-+-+l+$

3+-wQP+-zP-#

2P+R+-+-zP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Inu, co tím vlastně bílý myslel, má 
přece jen figuru méně?!
26.Dd4!! Brutální úder, po kterém je 
s americkým velmistrem okamžitě 
amen. Visí věž na d8 a hrozí Vc5. 
Nutno podotknouti, že vyhrávalo 
nejspíše také 26.h3 Sxh3 27.Vh2! 
s dobráním střelce na h3, protože 
Ve5 bude sežrána, ale řešení z partie 
je mnohem čistší a efektivnější.
26…Dg5 26…Vxd4 vede k okamži-
tému matu. 27.f8D+ Kg6 28.Df6#
27.Vc5 Vxd4 28.f8D+ Kg6 29.Df7+ 
29.Df7+ Kh6 30.Vf6+ Ledově stude-
ná sprcha!
1–0

Protože MVL na prvním místě pro 
někoho poněkud ležérně remizoval, 
výhrou s Nepem se na něj Anand 
dotáhl, stejně tak i Levon Aronjan 
intenzivně šlapal na pedály a před 
posledním kolem tento triumvirát 
těsně vedl tabulku. Stíhač Carlsen 
sestřelil v posledním kole právě 
Aronjana, jenže stejně tak MVL se 

na poslední chvíli probral a popra-
vou tragéda tohoto odstavce Něpo-
mňaščiho si zajistil těsný triumf.

MAXIME VACHIER-LAGRAVE (2791)
vs. JAN NĚPOMŇAŠČIJ (2742) 
[B92] Najdorfova sicilská
Saint Louis USA
5. Sinquefield Cup 2017, 9. kolo
11. 8. 2017
Komentuje: IM Tadeáš Kriebel

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 
Jf6 5.Jc3 a6 MVL sám je velkým 
přívržencem Najdorfa a je poučné 
sledovat, co podle něj na slavnou 
ostrou sicilku platí.
6.Se2 Nejpozičnější systém zave-
dený do praxe už Jefimem Gelle-
rem v 50. letech.
6…e5 7.Jf3 Častější je 7.Jb3, ale 
bílý tvrdí, že z f3 má bílý jezdec 
více možností než z b3, přece 
jen na …Se6 může přijít Jf3–g5! 
Variací na téma z partie je linie 
7…Se7 8.Sg5 Se6 9.Sxf6
7…Se7 Osobně bych čtenáři do-
poručil v této pozici zahrát 7…h6, 
podrobnosti jsou k nalezení ve 
spoustě literatury o Najdorfově si-
cilské. My se však chceme kochat 
básnickým uměním Francouze, 
nikoliv teoretickými zákoutími 
varianty.
8.Sg5 Častý motiv v Najdorfovi se 
Se2, černý jezdec je mnohem dů-
ležitější než střelec bílého, protože 

jezdec bojuje o pole d5, jež je klí-
čem v pozici.
8…Jbd7 Na 8…Se6 by přišlo 
9.Sxf6, kdy černého bude stát dra-
hocenný čas dostat se k poli d5, 
jež bílý mezitím obsadí svými figu-
rami, proto zvolil vývin s jezdcem 
na d7. To ale blokuje střelci cestu 
na e6…
9.a4! 0–0 10.Jd2 
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Tak nějak si to bílý představoval – 
aktivitu černého vzal pod kontrolu 
tahem a4 a černý nemá kam jed-
noduše vyvinout střelce.
10…Jc5 11.Sxf6! Typický tah, 
jakmile černý nemůže dobrat 
jezdcem.
11…Sxf6 12.Jc4 Se7 13.a5! 
Dále šněruje soupeře do svěrací 
kazajky.
13…Vb8 14.Jb6 Jd7 15.Jcd5 Jxb6 
16.Jxb6 Se6 17.Sc4 Bílý dosáhne 
poziční nirvány, jestliže se mu 
podaří vyměnit ještě bělopolné 
střelce – což se mu v partii skuteč-
ně podařilo a i vy si budete moci 
projít cestou osvícení.
17…Dc7 Možná bylo nejlepší šancí 
zkusit změnit kulisy pomocí oběti 
pěšce 17…d5!? 18.exd5 Sf5, je to 
ale samozřejmě velmi těžké roz-
hodnutí – vždyť ještě nic nehrozí! 
Alespoň by se otevřel nějaký pro-
stor pro černou dvojici střelců a po 
…Sc5 by to nemuselo být tak zlé.
18.Dd3 Braní na e6 je samozřejmě 
úplně mimo zájmy bílého, pokud 
by se na e6 dostal černý pěšec, 
pole d5 by bylo dobře pokryto.
18…Sd8 Správně se snaží vylikvi-
dovat prevíta z b6.
19.c3 Dc6? Lépe bylo 19…De7, ač-
koliv 20.Jd5 Sxd5 21.Dxd5 je také 
lehce nepříjemná pozice. Přestože Fabiano Caruana
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jsou na šachovnici různobarevní 
střelci, kteří mají remízovou ten-
denci, rozdíl mezi jejich silami je 
značný.
20.Sd5 De8 
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21.Sxe6! Oops! Najednou je Nepo 
nucen dobrat na e6 figurou a bílý 
postupuje na vyšší úroveň bytí.
21…Dxe6 21…fxe6 22.Dxd6+–
22.Jd5 Tohle je poziční katastrofa 
a Rus se po zbytek partie už jen 
bezradně mrskal – jen se podívejte 
na toho koně na d5!
22…f5 …f5 je sice hezký tah, ale 
co dále?
23.0–0 Vc8 24.Vfd1 Dříve nebo 
později se slabiny černého ukážou 
a f5 kompaktnosti černé struktury 
rozhodně Nepo-mohlo.
24…fxe4 25.Dxe4 Df5 26.De2! 
Zajímavý moment. Bílý si nechá-
vá dámu, protože cítí, že se bude 
hodit ještě jedna podpůrná síla 
na bílých polích, konkrétně dáma 

z e2 pomáhá postupu c4 a upevně-
ní bílé nadvlády. Bez dam by to tak 
lehké nebylo, navíc v koncovce by 
si černý dost pomohl zapojením 
krále přes centrum z pole e6.
26…Kh8 27.c4 Sh4 28.g3 Sg5 
29.Va3! Černý se jen tak potácí, 
zatímco bílý dělá progres, tady si 
jen pro jistotu kryje pole f3, aby se 
nevyměnily dámy.
29…Vce8 30.h4!? Chce dominovat 
po celé desce.
30…Sd8 31.b4 Dg6 32.h5 Df5 
33.Je3 De6 34.Vad3 Se7 35.Jd5 
Sd8 36.Vf3! Naopak výměny věží 
mohou být bílému prospěšné, sly-
šeli jste už o síle souhry samotné 
dámy s jezdcem? Známá poučka 
říká, že dáma spolupracuje nejlépe 
s jezdcem, zatímco nejhůře ko-
operuje se střelcem – vida kampak 
bílý míří.
36…Vxf3 37.Dxf3 Kg8 38.Kg2 e4? 
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BORIS GELFAND:

DESET
POZORUHODNÝCH

PARTIÍ

vydala Pražská 
šachová společnost,

Praha 2006

Knihu deseti podrobně 
komentovaných partií 
izraelsko-běloruského 

šachisty Borise 
Gelfanda, doplněnou 

o krásný portrét tohoto 
hráče od velmistra 
Lubomíra Kaválka, 
si můžete objednat 

na dobírku na adrese:

PRAZSKA.SACHOVA@GMAIL.COM

Cena: 148 Kč plus poštovné
Maxime Vachier-Lagrave
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Toto oslabení si asi mohl černý 
odpustit, ale bránit se celých 40 
tahů není žádný med. Po jiných 
tazích by se bílý dál převaloval 
De4, Vd3–f3 atd.
39.De2 De5 40.Je3! Jezdci se 
otevírají nečekané nové možnos-
ti z pole f5, černé slabiny jsou až 
moc citelné. Partie byla z vyššího 
hlediska rozhodnuta už od výmě-
ny na e6, tady ale převaha bílého 
nabírá hmatatelných rozměrů.
40…Sg5 41.Vd5 Df6 42.Jf5 Ve6 
43.c5!+– 
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A ještě  přesně propočtený 
průlom!
43…dxc5 44.Dc4 Df7 44…Kh8 
45.Vxc5 Ve8 46.Vc8 Df8 47.Vxe8 
Dxe8 48.Jd6+– a Jf7+ je snad ješ-
tě horší.
45.Vxc5 h6 46.Vc8+ Kh7 47.g4! 
Nespěchá. Černému dochází 
vzduch, tahy i krutá realita.
47…Ve7 48.Dd4!  48.Jxe7?? 
Df3+= pozor, věčný šach!
48…Ve6 49.Dd5! 
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Bere černému tahy věží, blíží se 
totální zugzwang (aka nevýhoda 
tahu).
4 9 … g 6  M a r n o s t  n a d  m a r-
nost. 49…Ve7 50.Dd8! a mat.; 
49…Sf6 zase bere šach na f3, tak-
že 50.Jd6!+– a Df5+ rozhoduje.; 
49…e3 50.fxe3 mnoho nemění.
50.hxg6+ Kxg6 51.Vf8! Dxf8 
5 2 . D x e 6 +  5 2 . D x e 6 +  S f 6 
53.Dxe4+– se končí vysbíráním 
celé černé pěchoty. Učebnicový 
poziční výkon francouzského 
velmistra.
1–0

Tři vítězství a šest remíz nedoká-
zali nasbírat Carlsen ani Anand, 
již se s 5,5 bodu rozdělili o stříb-
ro. Na chvostu tabulky se skrčili 
Něpomňaščij a hořící kometa 
Wesley So, kteří každý čtyři 
kulaté nuly v tabulce kompen-
zovali jedinou výhrou. Vítězství 
v Sinquefield Cupu je pro Maxi-
ma Vachiera-Lagrava bezespo-
ru jeden z největších úspěchů 
francouzského šachisty (věděli 
jste, že MVL v 19 letech získal 
vysokoškolský titul z matema-
tiky?). Před dvěma lety jsme po 
fantastickém výkonu predikovali 
skvělou budoucnost Caruany, 
kterého záhy čekal velký sešup, 
ale kdoví – bude mít Francie jed-
nou svého mistra světa? 

Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Jméno, Elo, Fed. Body

1. Vachier-Lagrave, Maxime (2789, FRA) 6
2. Carlsen, Magnus (2822, NOR) 5½
3. Anand, Višvanathan (2783, IND) 5½
4. Aronjan, Levon (2799, ARM) 5
5. Karjakin, Sergej (2773, RUS) 5
6. Svidler, Peter (2751, RUS) 4½
7. Caruana, Fabiano (2807, USA) 4
8. Nakamura, Hikaru (2792, USA) 3½
9. So, Wesley (2810, USA) 3

10. Něpomňaščij, Jan (2751, RUS) 3

IM Tadeáš Kriebel
Foto: Lennart Ootes

Grand Chess Tour 

S DÁMAMI FLIRTUJTE,
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Nejlepší český šachista David Navara

Velmistři Robert Cvek a Ján Markoš
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Vlastimil Chládek

Mezinárodní mistr David Kaňovský

Michal Špaček, ekonom

Otakar Válek, ředitel strojírenské firmy Aktivit

Luděk Sedlák, vydavatel Šemíka

Pavel Matocha, ředitel PŠS

na webu
Pražské šachové společnosti

www.praguechess.cz

https://www.flickr.com/photos/grandchesstour/albums/
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19.–27. 8. 2017
Jeseník. 27. Open Jeseník. Tur-
naj na 9 kol, švýcarský systém, 
90 min/40 tahů s přídavkem  
30 s/tah + 30 minut s přídavkem 
30 s/tah. Cenový fond 45 000 Kč
Koriťák Pavel
Tel.: 775 246 471
pav.kor@seznam.cz

19.–27. 8. 2017
Rychnov nad Kněžnou. MČR se-
niorů. Šampionát se hraje ve třech 
věkových kategoriích, kromě toho 
ještě turnaj družstev, rapid turnaj 
a o seniorského krále nad 80 let.
Jiří Daniel
Tel.: 777 124 775
anda.daniel@tiscali.cz

20.–26. 8. 2017
Plzeň. Festival Plzeň 2017. Mezi-
národní OPEN turnaj, turnaj mlá-
deže, bleskový turnaj.
Petr Herejk
Tel.: 773 870 333
herejkpetr@seznam.cz

25.–27. 8. 2017 
Oravská Priehrada (SVK). FIDE 
Open Oravská Priehrada 2017. 
7 kol švýcarským systémem, 
60 min. na partii + 30 s za tah. 
Pavol Murín
Tel.: 0905 585 390 
palo0307@mail.t-com.sk

26. 8. – 2. 9. 2017
Říčany. Pohár města Říčany 2017. 
Open A je hraný jako přebor Stře-
dočeského šachového svazu v ka-
tegoriích mužů, žen a juniorů H18 
a H20. Open B je určen pro hráče do 
ela 1900 a zároveň je přeborem SŠS 
v kategoriích juniorek D18 a D20. 
Jedná se o jubilejní 15. ročník. 
Jan Kolašín, sachyricany.cz

26. 8. – 2. 9. 2017 
Havířov. Open Havířov 2017. Švý-
carský systém na 9 kol. Tempo 
hry: 90 min./40 tahů + 30 min. 
dohrávka + 3 s/tah. 
Jiří Hurta
Tel.: 606 863 562 
hurta.ji@seznam.cz 
open.banik-havirov.cz

26. 8. 2017
Kaplice. 10. Turnaj v rapid šachu. 
7 kol hraných v tempu 2 × 20 min. 
Finanční ceny pro první tři, zvlášt-
ní ceny pro děti. 
Václav Lefler, vaclavlefler@quick.cz

27. 8. – 3. 9. 2017
Brno. 42.Veltržní šachový turnaj. 
Dva turnaje, FIDE Open, Národ-
ní Open, 9 kol hraných v tempu 
90 min na partii + 30 vteřin/tah. 
Finanční ceny pro prvních pět hrá-
čů, 5 000 Kč a 3 000 Kč pro vítěze.
Miloš Kocí, lokobrno@email.cz
http://lokobrno.cz/

2. 9. – 28. 9. 2017
Tbilisi (GEO). Světový pohár. Hra-
je se K.O. systém, s účastí mistra 
světa Magnuse Carlsena, z Čechů 
David Navara.
tbilisi2017.fide.com

3. 9. – 9. 9. 2017
Kadaň. Open Kadaň 2017. Švýcar-
ský systém na 7 kol, 90 min/40 tahů 
+ 30 min, s bonusem 30 s/tah, letos 
opět s online přenosem, finanční 
ceny, 5 000 Kč pro vítěze.
Roman Švarc, Tel.: 608 974 543
romansvarc@seznam.cz

9. 9. 2017 
Turnov. Turnovský Granát. Turnaj 
v rapid šachu, 2 × 15min + 2 s/tah, 
9 kol, místo konání: Kulturní dům 

města Turnova. 1.–10. místo fi-
nanční ceny.
Zdenek Maršálek, Tel.: 602 365 904
zdenek.marsalek@quick.cz

9. 9. – 10. 9. 2017 
Most. MČR mládeže v rapid ša-
chu. Chlapci a dívky splňující kri-
téria postupu hrají 9 kol v tempu 
2 × 20 minut na partii + 5 s/tah, 
bez zápisu. Turnajbude započítán 
na LOK ČR v rapid šachu. 
Miroslav Körschner, Tel.: 739 237 029
korschner@seznam.cz

9. 9. 2017
Moravský Beroun. 20. O pohár 
města. 9 kol rapid šachu hraných 
v tempu 2 × 15 min. Finanční ceny 
do 8. místa, 2 000 Kč pro vítěze. 
Milan Pohanka, Tel.: 605 862 895
sakal.milan@seznam.cz

9. 9. – 16. 9. 2017
Valašská Bystřice. 9. Open Valaš-
ská Bystřice. FIDE Open, turnaj 
v bleskovém i rapid šachu, turnaj 
mládeže, simultánka GM Jiřího 
Štočka. Finanční ceny, v Openu 
5 000 Kč pro vítěze. 
Hana Obšivačová
Tel.: 739 359 231
hana.obsivacova@gmail.com

17. 9. – 25. 9. 2017
Balatonszárszó (HUN). Mitropa 
Cup.

21. 9. 1992 
Ukra j inská  ša -
chistka, mistryně 
světa v šachu 2015, 
trojnásobná šam-
pionka Ukrajiny, 
nositelka řádu za 
zásluhy GM Maria 
Muzyčuková osla-

ví 25. narozeniny. 
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